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Starazolin krople do oczu 0,5 mg/ml, 2 x 5 ml
 

Cena: 18,20 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,5 mg/ml

Opakowanie 10 ml (2 x 5ml)

Postać krop.do oczu

Producent WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Tetryzolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Krople do oczu Starazolin przeznaczone do stosowania u osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 2 lat w celu zmniejszenia obrzęku i
przekrwienia spojówek wynikających z działania czynników drażniących lub w alergicznych stanach zapalnych. 

Skład:
Każdy ml kropli zawiera 0,5 mg chlorowodorku tetryzoliny. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek, roztwór.
Krople do oczu. Płyn bezbarwny, przezroczysty, klarowny.

Wskazania:
Obrzęk i przekrwienie spojówek, zmęczenie oczu, alergiczne stany zapalne (katar sienny, uczulenie na pyłki traw).

Dawkowanie:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci powyżej 2. roku życia: 1-2 krople leku, 2 do 3 razy na dobę.

Lek stosuje się miejscowo do worka spojówkowego.

Nie stosować podczas noszenia soczewek kontaktowych

Produkt może być używany w ciągu 28 dni od pierwszego otwarcia butelki. 

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na tetryzolinę lub którykolwiek składnik tego leku.
Jaskra, szczególnie z wąskim kątem lub innymi ciężkimi schorzeniami oczu.
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Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze do 25ºC, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opakowanie: 2 x 5ml

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - 331

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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